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PŁYNY MICELARNE A BEZPIECZEŃSTWO
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Streszczenie
Artykuł podejmuje próbę oceny wpływu na środowisko wodno-gruntowe płynów micelarnych jako kosmetyków nowej generacji. Na tego typu oddziaływania najczęściej narażone są
płytko zalegające warstwy wodonośne, często eksploatowane za pomocą studni abisyńskich,
zwłaszcza w obszarze zabudowy rekreacyjnej bądź ogrodów działkowych. Z tego względu w artykule zapoczątkowano próby oceny tego tematu.
Słowa kluczowe: płyn micelarny, studnia abisyńska, środowisko, kosmetyki nowej generacji,
zanieczyszczenie, bezpieczeństwo kosmetyków, kosmetyki naturalne

MICELLAR WATER AND NATURAL
ENVIRONMENTAL SAFETY
Summary
The purpose of this study was to attempt to investigate influence micellar water on the
aquatic and ground environment. Predominantly this type of impact threaten aquiferous layers, which are shallowly situated. The aquiferous layers are often operated using driven well,
especially in recreational buildings area or allotment garden. That was the reason initiation of
attempt to investigate this issue.
Keywords: micellar water, driven well, environment, new generation cosmetics, contamination, safety of cosmetics, natural cosmetics

1. Wprowadzenie
Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
rezolucją z 22 grudnia 1992 r., wyznaczając jednocześnie, że dzień 22 marca corocznie ma być obchodzony jako Word Water Day. Hasła przewodnie towarzyszące
tym obchodom wpisują się w problematykę zrównoważonego rozwoju gmin turystycznych, jakim jest również obszar „Doliny Sanu”. Wśród wielorakiej tematyki
„wodnej” poruszanej na kolejnych edycjach Konferencji Naukowej „Błękitny San”
przewijały się problemy wykorzystania wody dla celów rolniczych (produkcja żywności), wykorzystania turystycznego (rozwój usług gastronomicznych, hotelarskich
i rekreacyjnych), czy wreszcie wykorzystanie wody dla celów bytowo-gospodarczych
ludzi zamieszkujących ten obszar.
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Z wyżej wspomnianymi obszarami wiąże się nie tylko ilość zużywanej wody, ale
także problemy z jej oczyszczaniem. Okazuje się, że wśród wielorakich zagadnień
wpływających na stopień rozpoznania problemu zanieczyszczenia wody w studniach, szczególnie tych pobierających wodę z płytkich warstw wodonośnych, jest też
zrzut do środowiska środków higieniczno-kosmetycznych. Produkcja tych środków
jest bardzo zróżnicowana zarówno pod względem ilości, jak i składu chemicznego.
Wystarczy nadmienić, że według danych zawartych w Decyzji Komisji Europejskiej
z dnia 9 lutego 2006 ilość związków chemicznych zadeklarowanych w International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetyków) wynosi ponad 8 tysięcy. Ta liczba związków chemicznych zawarta
w kosmetykach prowadzi także do spostrzeżeń i pytań ogólniejszych, a mianowicie:
rozwój turystyki w każdym obszarze (w tym także w obrębie „Doliny Błękitnego
Sanu”) to nie tylko piękne krajobrazy, żywność, baza noclegowa, ale również higiena
rozumiana w szerokim tego słowa znaczeniu. Dotyczy to zwłaszcza higieny ośrodków turystycznych i związanej z nimi higieny osobistej, a także występującego coraz
częściej problemu higieny pojazdów, w tym samochodów i motocykli. Pojęciu higieny
towarzyszą zawsze środki czystości i kosmetyki. Wraz ze wzrostem rozwoju ruchu
turystycznego wzrasta także ich zużycie, które oczywiście będzie się nasilać okresowo,
w zależności od miejsca, pół roku, a także od preferencji turystów. Ten ostatni aspekt
przynajmniej w ogólnym zarysie powinno się kształtować w świadomości turystów. To
aspekt wyboru i stosowania takich środków kosmetycznych, których szkodliwość dla
środowiska naturalnego powinna być jak najmniejsza. W tym świetle zamierzeniem
autorów artykułu jest przybliżenie w ogólnym zarysie sektora kosmetyków opartych
w głównej mierze o substancje naturalne, a takimi między innymi są płyny micelarne.
Przybliżenie i zrozumienie istoty tego zagrożenia oparte zostało o badania
przeprowadzone w zakładzie Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. Stanisława Pigonia
w Krośnie w ramach dyplomowej pracy inżynierskiej [9].

2. Rys historyczny rozwoju przemysłu kosmetycznego
Geneza sztuki upiększania sięga czasów pradawnych, kiedy to człowiek poprzez
różnoraką ingerencję w swój wygląd chciał zatuszować swoje wady, uwypuklić zalety
czy kultywować rytuał lub wyrazić przynależność (np. poprzez sztukę tatuażu czy
malowanie twarzy i ciała).Niegdyś kobiety, w celu poprawy swojego wyglądu, używały
substancji obecnie powszechnie uznanych za niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Odpowiednikiem dzisiejszego podkładu do twarzy była mieszanka zawierająca
ołów, rtęć, białko jaja, sok z cytryny, mleko i ocet. Powszechnie zażywany był także
arszenik, którego działanie przyczyniało się do poprawy kolorytu cery [6].
Początek samego przemysłu kosmetycznego można datować na wiek XIX. Wówczas w funkcjonujących przy aptekach laboratoriach rozkwitała masowa produkcja
preparatów kosmetycznych. Dało to początek istnienia wielu firmom kosmetycznym,
z których część przetrwała do dzisiaj. Wśród istniejących, gdzie występują akcenty
polskie, wymienić należy marki Max Factor oraz L’Oréal.
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Nazwa słynnej marki Max Factor wywodzi się od imienia i nazwiska założyciela Maksymiliana vel Michaiła Faktora vel Faktorowicza. Urodzony 19 lutego 1872 r.
w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) twórca w niezwykle młodym wieku rozpoczął pierwszą
swoją pracę. Powodem była słaba sytuacja materialna panująca w jego domu rodzinnym
[15]. Już jako nastolatek wykonywał prace, które bardzo pomogły mu w zdobyciu
doświadczenia prowadzącego do osiągnięcia sukcesu. Będąc pracownikiem drogerii
oraz pomocnikiem aptekarza, miał okazję łączyć ze sobą najrozmaitsze składniki
i tworzyć tym samym preparaty kosmetyczne. Jako nieletni chłopiec odbywał także praktyki u łódzkiego perukarza, by w wieku 20 lat otworzyć własną działalność
drogeryjno-perukarską w Moskwie. Przebywając w stolicy Rosji, zyskał poważanie
wśród elit jako specjalista kosmetyczny. Oprócz tego pracował jako charakteryzator
dla Cesarskiego Teatru Imperialnego.
Na początku XX w. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie otworzył sklep
działający w ramach tej samej branży. Ponadto zajmował się charakteryzacją aktorów
z Hollywood [15]. Obserwując uważnie makijaż aktorów w pierwszych kręconych wówczas filmach, postanowił stworzyć pewne gadżety i kosmetyki pozwalające uzyskać bardziej spektakularne efekty. W ten oto sposób Faktorowicz stał się twórcą, m.in. sztucznych
rzęs, makijażu wodoodpornego, opakowań kosmetyków w formie tubek, gumowej
łysiny czy tzw. „lip pomade”, czyli odpowiednika dzisiejszego błyszczyka do ust (fot. 1).

Fot. 1. Max Factor podczas aplikacji makijażu z udziałem aktorki Dorothy Mackaill
Źródło: http://www.telegraph.co.uk/finance/5452744/Max-Factor-goodbye-America.html?image=1
(dostęp: 16.03.2017)

W roku 1909 została wprowadzona do sprzedaży pierwsza seria kosmetyków
Max Factora. W 1920 r. zaprezentował on linię kosmetyków o nazwie Society Make
Up, która przeszła do historii. Faktorowicz bowiem jako pierwszy użył słowa „make
up”, które powszechnie przyjęło się w języku i jest stosowane do dziś [2]. Od 1927 r.
wyroby firmy dostępne były już w całych Stanach Zjednoczonych, a trzy lata później
kosmetyki Max Factor były eksportowane do 80 krajów. Sam Faktorowicz za najszczęśliwszy moment swojego życia uważał wyróżnienie na gali rozdania Oscarów
(w 1928 r.) za wkład w sztukę filmu [15]. Dziesięć lat później zmarł.
W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że flagowym produktem firmy Max Factor
był (i jest do dzisiaj) tusz do rzęs. Jednak zanim nastąpiła produkcja tego kosmetyku,
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kobiety w XVIII w. wcierały w rzęsy olejek rycynowy. Natomiast, by nadać oczom blask,
wkrapiano w nie cytrynę lub zażywano belladonnę (z łaciny „piękna pani”), która jest
silnie trującym ziołem. Polska nazwa tej rośliny brzmi „pokrzyk wilcza jagoda”.
Kolejnym przykładem sukcesu w przemyśle kosmetycznym osoby polskiego
pochodzenia jest Helena Rubinstein (fot. 2).

Fot. 2. Helena Rubinstein podczas pracy
Źródło: http://www.collectorsweekly.com/articles/how-a-makeup-mogul-liberated-women-by-puttingthem-in-a-pretty-new-cage/ (dostęp: 16.04.2016)

Helena Rubinstein urodziła się w 1870 r. na krakowskim Kazimierzu w biednej,
żydowskiej rodzinie jako najstarsza z ośmiorga dzieci. Jej ojciec pochodził z miejscowości Dukla (obecnie woj. Podkarpackie [8]. Helena jako młoda kobieta porzuciła
rozpoczęte studia medyczne, głównie ze względu na zbyt dużą wrażliwość na krew.
W 1902 r. została wysłana przez rodziców do wuja mieszkającego w Australii. Na drogę
otrzymała 12 pojemników kremu, by uchronić skórę przed oparzeniami słonecznymi
podczas przebywania na pokładzie statku. Krem produkcji dra Jacoba Lykusky’ego
okazał się być kluczem do sukcesu, gdyż tamtejsze kobiety cierpiały na wysuszoną
przez klimat skórę twarzy. Popyt na specyfik sprawił, że Helena, pozyskując recepturę
kremu, rozpoczęła wytwarzać go na szeroką skalę pod nazwą „Krem Valaze” (ryc. 1)
w nowo otwartym sklepiku w Melbourne [13].
Ryc. 1. Reklama kremu „Valaze”

Źródło: http://www.collectorsweekly.com/articles/how-a-makeup-mogul-liberated-women-by-putting-them-ina-pretty-new-cage/ (dostęp: 16.04.2016)
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Założycielka zmarła 1 kwietna 1965 r. w Nowym Jorku. Helena Rubinstein przez
całe życie była kobietą niezwykle oddaną swojej pracy i wierną stworzonej przez siebie
marce. Dopiero 20 lat po jej śmierci firma została przejęta przez francuski koncern
L’Oréal i funkcjonuje do dzisiaj.
Jedna ze znanych na cały świat marek kosmetyków w swoich początkach nawiązuje do miasta położonego nad Sanem – Przemyśla. Tam bowiem urodził się jej
twórca – Wojciech Inglot, z wykształcenia chemik, który swoje kosmetyki nazwał
własnym nazwiskiem. Jednak pierwotnie pod marką „Inglot” produkowano płyny
do czyszczenia głowic magnetofonowych, a następnie dezodorant w sztyfcie VIP.
Przełomem była wizyta właściciela na kongresie Amerykańskiego Stowarzyszenia
Chemików i Kosmetyków w Nowym Jorku. Po zebranych doświadczeniach przedsiębiorca rozpoczął produkcję lakierów do paznokci [17].
Kiedy przemiany ustrojowe w Polsce przyniosły otwarcie rynku na produkty zagraniczne, firma Inglot, aby utrzymać swoją pozycję, postanowiła prowadzić sprzedaż
swoich produktów, nie w wieloasortymentowych drogeriach, a na własnych, niezależnych stoiskach (tzw. wyspach). Niedługo po tym przedstawiciele kanadyjskiej firmy
handlowej, po zapoznaniu się z tym rozwiązaniem w jednej z warszawskich galerii,
złożyli propozycję Inglotowi otwarcia tego typu stoiska w Kanadzie. Tym sposobem
pierwszy zagraniczny sklep firmy Inglot powstał w 2006 r. w Montrealu. Kolejne lata
obfitowały w ekspansję marki na rynki innych państw świata [11].
Inglot swoją ofertą obejmuje akcesoria do makijażu oraz kosmetyki kolorowe.
Wyroby te dostępne są w niezwykle szerokim wachlarzu barw, których liczba oscyluje
w granicach 2 tysięcy. Takie zróżnicowanie pozwala na dostosowanie kosmetyków
firmy do niemal każdej karnacji [11].

3. Płyny micelarne jako produkt kosmetyczny nowej generacji
Płyny micelarne są stosunkowo nowymi produktami na rynku preparatów do
oczyszczania cery. Producenci kosmetyków pielęgnacyjnych w ostatnich latach zaczęli
doceniać zbawienne działanie miceli, które posiadają doskonałe właściwości myjące.
Preparaty, o których mowa, skutecznie wypierają pozostałe produkty do demakijażu
i oczyszczania, takie jak: mleczka, żele, pianki czy toniki. Zwiększone zainteresowanie konsumentów płynami micelarnymi wynika z ich wielofunkcyjności i przyjaznej
formuły [9].
Micele są inaczej zwane koloidem asocjacyjnym. Koloid jest układem o stopniu
rozdrobnienia rzędu nanometrów (ryc. 2). Pojęcie asocjacyjny oznacza, że powstał
on w wyniku łączenia się w grupy (asocjacji) pojedynczych cząstek []5. Stężenie
substancji ulega wzrostowi i wówczas, przy określonym poziomie stężenia, powstają
asocjaty cząsteczek, które noszą nazwę miceli, innymi słowy roztwór rzeczywisty
zmienia się w koloidalny.
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Ryc. 2. Schemat cząstki miceli

Źródło: http://www.luxusnatury.pl/pl/content/11-aktualnosci (dostęp: 16.03.2017)

Micele są kulistymi strukturami złożonymi ze związków amfifilowych. Amfifile
charakteryzują się tym, że zbudowane są z dwóch zasadniczych części – hydrofilowej
oraz hydrofobowej (zwanej także lipofilową). Hydrofilowość, czyli wodolubność, to
skłonność cząstek do łączenia się z wodą. Hydrofobowość natomiast jest skłonnością
cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody i przyciągania
tłuszczów oraz zanieczyszczeń [9].
Kosmetyki zawierające micele posiadają wiele innych zalet, jak m.in. skuteczne
oczyszczanie skóry z sebum, silikonu i kurzu, niemal brak skłonności do wywoływania
podrażnień, hipoalergiczność, czy kompleksowe oczyszczanie cery bez pozostawiania
na skórze tłustej warstwy. Płyny na bazie miceli przeważnie łączą w sobie właściwości
trzech preparatów do pielęgnacji twarzy. Mają za zadanie usuwać makijaż, tonizować,
koić skórę oraz przywracać jej prawidłowy, kwaśny odczyn. Płyn micelarny pielęgnuje
skórę, ponieważ struktura cząsteczek umożliwia płynne przedostanie się witamin,
minerałów i składników roślinnych [7]. Głównym składnikiem naturalnych płynów
micelarnych są zazwyczaj hydrolaty, czyli produkty uboczne destylacji z parą wodną
całych roślin lub ich części.

4. Metody badania właściwości fizykochemicznych
i użytkowych płynów micelarnych
W trakcie wytwarzania kosmetyków mają miejsce liczne badania, które realizowane są na każdym etapie produkcji. Pierwsze oznaczenia odbywają się już podczas
wyodrębniania surowców potrzebnych do produkcji. Istotna na tym etapie między
innymi jest zawartość substancji aktywnych w surowcu. Ma to kluczowe znaczenie
choćby podczas wytwarzania kosmetyku opartego na surowcach naturalnych. Na
przykład dla płynu micelarnego bazującego na hydrolacie z aloesu, przykładem
takiego oznaczenia może być oznaczenie flawonoidów metodą spektrofotometryczną. Wykrywanie zawartości flawonoidów odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętą
metodyką (Analiza fitochemiczna roślinnych substancji leczniczych 2011) przy użyciu
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spektrofotometru UV-VIS, będącego także na wyposażeniu laboratorium Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie (fot. 3). Zawartość flawonoidów
oznaczano jako sumę w przeliczeniu na kwercetynę, wykorzystując barwną reakcję
z chlorkiem glinu (AlCl3).
Flawonoidy to związki często występujące w roślinach. Cenione są przede wszystkim
za wyjątkowe właściwości, głównie przeciwutleniające (co umożliwia zapobieganie
uszkodzeniom spowodowanym przez promieniowanie UV oraz hamowanie aktywności niektórych enzymów), przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne. Są to główne
powody, dla których stosowanie ekstraktów roślinnych w preparatach kosmetycznych
jest coraz bardziej popularne.

Fot. 3. Spektrofotometr UV-VIS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Źródło: fot. P. Kuzian

Niezwykle istotne są również oznaczenia, które wpływają na wybór kosmetyku
przez konsumenta. Mowa tutaj o ocenie barwy oraz zapachu. Badania organoleptyczne
w przypadku kosmetyków są istotne, ponieważ pozytywny odbiór wyglądu i zapachu
preparatu może zadecydować o tym, czy konsument podejmie decyzję o zakupie
wyrobu i jego użytkowaniu. Podczas procesu zakupów są to bowiem cechy, na które
często konsumenci zwracają uwagę w pierwszej kolejności i pozwala to na wydanie
wstępnej oceny względem kosmetyku jeszcze przed rozpoczęciem jego użytkowania.
Omówione badania płynów micelarnych realizowane były w ramach pracy
dyplomowej zatytułowanej „Kształtowanie i ocena jakości płynów micelarnych” autorstwa Patrycji Kuzian i Joanny Kielar pod opieką prof. nadzw. dr hab. inż. Renaty
Salerno-Kochan.
Jedną z podstawowych funkcji płynów micelarnych jest usuwanie makijażu. Substancje te winny zatem charakteryzować się odpowiednimi właściwościami myjącymi,
umożliwiającymi usunięcie zabrudzeń o różnym charakterze. Należy zaznaczyć, że
zdolność do demakijażu jest istotnym kryterium oceny skuteczności i efektywności
działania płynu micelarnego. Dlatego podczas badania jakości użytkowych kluczowym testem jest ocena zdolności usuwania makijażu. Poniższe zdjęcia stanowią dokumentację fotograficzną, będącą nieodłącznym elementem tego badania. Przebieg
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oznaczenia zaprezentowano na przykładzie płynów micelarnych marki Garnier oraz
Sylveco (fot. 4a i 4b oraz 5a i 5b).
a)

b)

Fot. 4. Test zmywalności płynu micelarnego Garnier:
a) przed aplikacją, b) efekt po pierwszym przemyciu skóry wacikiem nasączonym płynem
Źródło: fot. P. Kuzian
a)

b)

Fot. 5. Test zmywalności płynu micelarnego Sylveco:
a) przed aplikacją, b) efekt po pierwszym przemyciu skóry wacikiem nasączonym płynem
Źródło: fot. P. Kuzian

Na postrzeganie i ostateczną ocenę preparatu kosmetycznego bezpośredni wpływ
mają jego właściwości fizykochemiczne. Jednym z ważniejszych tego rodzaju oznaczeń
jest określenie wartości pH kosmetyku, ponieważ niezmywalny preparat aplikowany
na skórę powinien pozostawić jej niezmieniony odczyn. Naturalna wartość pH skóry
człowieka wynosi 5,5 i jest to odczyn najbardziej pożądany w przypadku kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Uśrednione wyniki pomiarów przedstawiono na rycinie 3
z odniesieniem do pH skóry [9].
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Ryc. 3. Odczyn pH badanych płynów micelarnych w odniesieniu do pH skóry

Średnia wartość pH
8
7
6

7,18

7,3

6,79

7,15

7,2
5,24

6,71

5,47

5,19

pH skóry
5,91
5,67

5
4
3
2
1
0

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejną istotną właściwością fizykochemiczną kosmetyków jest lepkość. Oznaczanie lepkości płynów micelarnych wykonano przy pomocy lepkościomierza Fungilab
Premium dostępnego w laboratorium PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

5. Możliwości produkcji naturalnych płynów micelarnych
w oparciu o składniki naturalne
Rosnąca w ostatnim czasie świadomość konsumentów w zakresie składu produktów, jakie nabywają sprawia, że do handlu trafia coraz więcej produktów, których
główną zaletą jest skład oparty na naturalnych składnikach.
Pewność, że dany kosmetyk określany jako naturalny lub organiczny jest rzeczywiście w pełni ekologiczny, daje widniejący na etykiecie symbol jednostki certyfikującej w tym zakresie. W Europie takimi organizacjami certyfikującymi kosmetyki
o ekologicznym składzie są między innymi Cosmebio, ECOCERT, BDIH, Bioforum czy
SOIL Association. Mimo rosnącej popularności kosmetyków zawierających składniki
naturalne, wciąż niewiele jest preparatów z symbolami jednostek certyfikujących
ekologiczne kosmetyki. Według A. Marzec (2010) powodem są bardzo restrykcyjne
wymagania, jakim muszą sprostać producenci. Obejmują one skład recepturowy,
technologię produkcji, pakowania, znakowania wyrobów, a także przechowywania
na każdym etapie wytwarzania [3].
Stowarzyszenie Kosmetyków Naturalnych i Organicznych NATURE w 2014 r.
przeprowadziło badania wśród konsumentów, głównie kobiet. Obrazują one świadomość i wiedzę istnienia kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Wyniki pokazały,
że 75% respondentów ma świadomość istnienia dwóch różniących się od siebie grup
kosmetyków: ekologicznych i naturalnych. Natomiast tylko 29% rozumie różnicę
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między nimi [14]. Jak się okazało, lepszą wiedzę w tym zakresie mają mieszkanki
krajów skandynawskich niż kobiety zamieszkujące Wyspy Brytyjskie. Stowarzyszenie
na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych udowodniło, że prawie 90%
badanych zwraca uwagę na to, czy składniki zawarte w kosmetyku są szkodliwe.
Taka informacja nie jest, co więcej – nie musi być zawarta na etykiecie. Wynika to
poniekąd z faktu, że zakłada się ogólnie, iż żaden kosmetyk nie może być szkodliwych
dla zdrowia. Potencjalni konsumenci mogą w tym celu przeprowadzać analizę składu
w poszukiwaniu substancji, których działanie może mieć niekorzystny wpływ na ich
zdrowie. Natomiast niemal 80% konsumentów decydujących się na zakup naturalnych
kosmetyków oczekuje od produktu wysokiej jakości wynikającej z unikalnego składu
bazującego na naturalnych surowcach. Badania udowodniły ponadto, że konsumenci
częściej decydują się na zakup naturalnego lub organicznego kosmetyku, jeśli jest on
przeznaczony do pielęgnacji, niż stricte do mycia ciała lub włosów [14].
Wychodząc naprzeciw trendom naturalnej pielęgnacji cery i równocześnie tworząc alternatywę dla poddanych analizie preparatów, w ramach pracy inżynierskiej
opracowano skład płynu micelarnego. Wśród składników nie występują konserwanty,
parabeny, sztuczne barwniki i substancje zapachowe. Skład opracowanego kosmetyku
oparty jest głównie na składnikach naturalnych i obejmuje: hydrolat z aloesu, ester
kwasu kaprylowego i poliglicerolu (4), glukozyd decylowy, olejek z drzewa herbacianego, kwas mlekowy, kwas hialuronowy oraz alantoinę. Proces tworzenia hydrolatu
potrzebnego do wykonania płynu micelarnego przedstawiają fot. 6–8.

Fot. 6. Wypełnianie gilzy ekstrakcyjnej suszonym aloesem
Źródło: fot. P. Kuzian
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Fot. 7. Ekstrakcja metodą Soxhleta
Źródło: fot. P. Kuzian

Fot. 8. Ekstrahowany hydrolat z aloesu
Źródło: fot. P. Kuzian
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5.1.

Główny składnik płynu micelarnego

Kosmetyki można podzielić ze względu na zawartość w nich wody w następujący sposób:
a) bezwodne,
b) prawie bezwodne,
c) wodne [12].
Płyny micelarne należą do tej ostatniej grupy. Woda w kosmetyku pełni wielorakie funkcje. Przede wszystkim jest rozpuszczalnikiem, pełni rolę nośnika substancji
w niej rozpuszczalnych, a jej zawartość determinuje konsystencję gotowego preparatu.
Ponadto nawilża zewnętrzne warstwy naskórka, co działa ujędrniająco na skórę. Co
ciekawe, woda ma także działanie wysuszające, jeśli nie zostanie skomponowana
z dodatkiem humektantu (substancji wiążącej i zatrzymującej wodę) czy emolientu
(substancji tłuszczowej). Niezwykle istotne jest, aby woda charakteryzowała się całkowitą czystością mikrobiologiczną, ponieważ brak spełnienia tego kryterium może
skutkować zainfekowaniem całego preparatu [16].
W kosmetykach można spotkać także specjalne rodzaje wody, jakimi jest hydrolat
roślinny oraz woda termalna. W przypadku zastosowania do produkcji płynu micelarnego powyższych substancji, rozpuszczalnik pełni wówczas także rolę składnika
aktywnego.
Hydrolat otrzymywany jest w wyniku destylacji roślin z parą wodną. W zależności
od surowca użytego do destylacji, hydrolat może posiadać zróżnicowane właściwości pielęgnacyjne. Natomiast wody termalne pochodzące z różnych ujęć mają swój
unikatowy skład chemiczny. Bogactwo związków w nich występujących czyni wodę
niezwykle wartościowym składnikiem bazowym kosmetyku, który również posiada
dobroczynne właściwości dla cery.

5.2. Bezpieczeństwo kosmetyków
Kluczowym kryterium każdego kosmetyku wprowadzanego do obrotu jest jego
bezpieczeństwo. Dlatego też bezpieczeństwo każdego preparatu jest odpowiednio
oceniane i potwierdzane Raportem Bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada
2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. U. L 342/59 z dnia 22 grudnia
2009 r.). W treści przywołanego Rozporządzenia znajduje się zapis mówiący o tym,
że kosmetyk powinien być bezpieczny zarówno w normalnych, jak i dających się
przewidzieć warunkach użytkowania preparatu [4].
Z treści wyżej wspomnianego aktu prawnego wynika również, że dopuszczalna jest
obecność w kosmetyku niewielkich ilości substancji niedozwolonej, której obecność
wynika z przeprowadzania procesu produkcji i jest niemożliwa do wyeliminowania,
mimo przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Treścią załącznika drugiego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. jest wykaz 1328 substancji zakazanych w produktach kosmetycznych.
Wśród substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach znajdują, się m.in.
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substancje pochodzące z ciała ludzkiego, rakotwórcze (np. akrylonitryl, siarczan
dimetylu, dichlorowodorek benzydyny), mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (np. fenoloftaleina), substancje promieniotwórcze, narkotyki, wiele alkaloidów,
antybiotyki, wiele naturalnych wyciągów roślinnych (np. kurara i kuraryna, cebula
morska czy złocień biały) i inne. Substancje o potwierdzonym szkodliwym wpływie
na zdrowie ludzi nie mogą być stosowane w kosmetykach i są one umieszczane na
tej właśnie liście [10].
Kolejny załącznik zawiera wykaz substancji wraz z ich dopuszczalnym maksymalnym
stężeniem, które mogą być użyte do produkcji kosmetyku w podanych ograniczonych
ilościach. Składniki, wymienione w wykazie substancji podlegających ograniczeniom,
mogą być stosowane tylko zgodnie z określonymi warunkami. Te warunki to na
przykład maksymalne dozwolone stężenia, wybrane kategorie produktów, w których
składnik może być stosowany lub ostrzeżenia, które należy umieścić na opakowaniu.
Wydaje się sensownym propagowanie i umieszczanie w obrębie szlaków turystycznych punktów oferujących nie tylko zdrową żywność, ale także bezpieczne kosmetyki.
Przykładem jest „Mydlarnia” w Krośnie (fot. 9) leżąca na szlaku prowadzącym do
„starego miasta”.

Fot. 9. Mydlarnia oferująca kosmetyki naturalne oraz doradztwo kosmetyczne
Źródło: fot. P. Kuzian
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6. Płytkie studnie abisyńskie i ich znaczenie w rozwoju
regionalnej agroturystyki a problem zanieczyszczeń
Prognozowanie jakości wody zalegającej w horyzontach przypowierzchniowych,
jak również w warstwach zbiornikowych, położonych poniżej stref infiltracji, często
wymaga sprecyzowania źródeł potencjalnego zanieczyszczenia, które ma wpływ na
jakość wody. Często mogą to być procesy naturalne zachodzące w biosferze. Zagrożenia
wynikają z bezpośredniego wprowadzania do warstw wodonośnych substancji szkodliwych, do których zalicza się kwaśne deszcze, aktywność rolnicza spowodowana przez
naturalne i sztuczne nawozy oraz pestycydy. Określone zagrożenia mogą powodować
otwarte tereny rekreacyjne i kąpieliska. Dotyczyć to może również obiektów, takich
jak: parkingi, letnie kampusy domków letniskowych, pól namiotowych itp., gdzie
nieodpowiednia infrastruktura sanitarna albo jej brak może powodować bezpośredni
spływ i infiltrację zużytej wody bez oczyszczenia bezpośrednio do przypowierzchniowych warstw wodonośnych.
Ze względu na prostotę i łatwość wykonania są źródłem poboru wody tzw. „zaskórnej”, niejednokrotnie używanej dla celów higieniczno-gospodarczych na terenach
ogródków działkowych i terenach rekreacyjnych. Z tego też względu warto także
przytoczyć metodykę i sposób wykonywania tego typu obiektów. Studnie abisyńskie
ujmują wody zaskórne lub gruntowe zalegające na głębokości do 7 metrów. Średnica
tych studni jest niewielka i wynosi od 32 do 64 mm. Wykonuje się je metodą wiercenia ręcznego przy użyciu świdrów różnej konstrukcji. Schemat studni abisyńskiej
przedstawia rycina 4.
Ryc. 4. Studnia abisyńska

http://instalacje.gep.com.pl/studnia-abisynska/ (dostęp: 16.03.2017)
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Świdrów tego typu używa się powszechnie w geologiczno-geotechnicznych pracach budowlanych, do między innymi do oceny gruntów dla potrzeb fundamentowania
budowli. Tego typu narzędzia wiercące wraz z urządzeniami są na wyposażeniu
laboratorium badawczego geotechniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Stanisława Pigonia w Krośnie.
W przypadkach studni wierconych używa się filtrów zakończonych ostrzami do
wkręcania. Niezależnie od metody mierzenia podstawowe elementy każdej studni
wierconej to rura stalowa o długości odpowiadającej głębokości studni i filtr o długości
ok. 0,75 metra. Filtr ma postać rury z nawierconymi otworami o średnicy do 10 mm.
Często owinięty jest siatką miedzianą lub mosiężną o średnicy oczek do 10 mm [1].
Niekiedy na polach rekreacyjno-wypoczynkowych są wykonywane studnie
abisyńskie eksploatowane sezonowo bądź zagospodarowuje się studnie istniejące.
Rozwiązanie tego typu przedstawia fot. 10.

Fot. 10. Teren rekreacyjny na terenie Lublina
Źródło: https://www.kurierlubelski.pl/zielona-ofensywa-w-lublinie-milionyzlotych-na-parki-skwery-tereny-rekreacyjne,11711994,22354416/ (dostęp: 16.03.2017)

Jak wynika ze sposobu wykonania studni i obserwacji terenowych, studnie tego
typu nie zawsze mają uszczelnienia gwarantujące odpowiednią izolację w obrębie
warstw wodonośnych. Woda z nich używana do różnych celów teoretycznie może
spływać do tych samych warstw wodonośnych, stając się źródłem skażeń.

7. Wpływ kosmetyków na środowisko wodno-gruntowe – zarys
Problem zrzutu ścieków o charakterze higieniczno-sanitarnym w świetle skutków
skażeń środowiska wodno-gruntowego nie jest do końca zbadany, biorąc pod uwagę
wąską dziedzinę, jaką są kosmetyki. Jednakże uwzględniając ilość i jakość stosowanich kosmetyków, różnorodny skład chemiczny oraz ilość związków używanych do
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produkcji preparatów kosmetycznych, wydaje się, że powinien on stać się przedmiotem odrębnych badań.
Profesjonalne ośrodki turystyczne odprowadzają ścieki do oczyszczalni zbiorczych
bądź posiadają oczyszczalnie indywidualne. Pewnym problemem pozostają nadal
obszary, które tej infrastruktury nie posiadają bądź posiadają ją w stopniu ograniczonym, ale często spełniają funkcję terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych itp. Często
do prawidłowego funkcjonowania takich miejsc brakuje odpowiedniej wody,
która mogłaby być spożytkowana na cele higieniczno-sanitarne. Dotyczy to takich
miejsc, w których pobór wody ze względu na odległość od ujęć wodociągowych lub
cieków jest trudny do realizacji ze względu na koszty. Należy zaznaczyć, że wszystkie
rodzaje wód, które w jakikolwiek sposób będą wykorzystywane zarówno na potrzeby
spożywcze, higienę, potrzeby gospodarcze i przemysłowe, muszą być przygotowane
w odpowiednich procesach oczyszczania i uzdatniania. Warto tutaj zaznaczyć, że od
1998 r. obowiązuje Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach,
oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 937). Nadzór nie obejmuje wód, m.in. mineralnych,
stołowych oraz naturalnych wód źródlanych, a także wód pozyskiwanych z płytkich
studni abisyńskich często wykorzystywanych w obszarze ogródków działkowych,
sezonowych terenów rekreacyjnych, a nawet zabudowy jednorodzinnej. Często te
płytkie studnie sięgające do najpłytszej warstwy wodonośnej mogą być także odbiornikami lokalnych zanieczyszczeń pochodzących od używanych, w trakcie czynności
higienicznych, środków kosmetycznych.

8. Wnioski
1.

Mając na względzie obszar turystyczny, jakim jest dolina Sanu, w wyniku wstępnych badań środków kosmetycznych należy podkreślić fakt, że niezwykle istotne
jest promowanie kosmetyków opartych o „naturę”, które nie posiadają substancji
negatywnie oddziaływujących na środowisko.

2.

Celem zminimalizowania występowania zanieczyszczeń należy prowadzić działania uświadamiające użytkowników kosmetyków w zakresie zagrożenia, jakie
mogą one powodować w środowisku przyrodniczym. Jest to szczególnie istotne
w przypadku obszarów o cennych walorach turystycznych.

3.

Jeśli zachodzi konieczność użytkowania wody ze studni abisyńskich, należy
przed jej eksploatacją zbadań jakość wody z takiego ujęcia, aby móc ocenić jej
przydatność użytkową.

4.

Studnie abisyńskie w obszarze turystycznym doliny Sanu mogą stanowić nie tylko
element poprawiający walory użytkowe tego terenu, ale stanowić także ważny
element upiększający trasy turystyczne.
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